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RESUMO 
INTRODUÇÃO: Estima-se que 50% dos pacientes 
internados com COVID-19 apresentem alteração 
ecocardiográfica. A disfunção sistólica do ventrículo 
esquerdo ou direito pode ser uma consequência 
direta de alguma condição patológica como miocar-
dite, cardiomiopatia adrenérgica ou infarto agudo do 
miocárdio. A disfunção sistólica do ventrículo direito 
pode ocorrer por aumento da pós-carga por trombo-
embolismo pulmonar ou pela pneumonia causada 
pela COVID-19. 
OBJETIVO: Descrever os achados ecocardiográfi-
cos nos pacientes internados por COVID-19 no 
Hospital Central da Aeronáutica (HCA) e correlacio-
nar tais dados com o grau de comprometimento pul-
monar avaliado pela Tomografia Computadorizada 
de tórax (TC).  
MÉTODOS: Foram coletados dados ecocardiográfi-
cos e tomográficos dos pacientes internados com 
infecção por COVID-19 no HCA, no período de 20 
de abril a 20 julho de 2020.  
RESULTADOS: A população amostral deste estudo 
foi de 43 pacientes, 58,13% do sexo masculino e 
41,87% do feminino. A idade média foi 68,34±17,17 
anos. 18,60% dos pacientes apresentaram disfun-
ção ventricular esquerda e/ou direita e 11,62% ti-
nham algum grau de Hipertensão Pulmonar (HP). 
Em relação ao grau de comprometimento pulmonar 
na TC de tórax, 58,13% apresentaram comprometi-
mento leve, 25,58% moderado e 16,27% compro-
metimento grave. Dentre os pacientes que apresen-
taram comprometimento leve, 24% tinham disfun-
ção sistólica e 16%, HP. Nenhum paciente com 
comprometimento moderado apresentou disfunção 
sistólica ou HP. Nos pacientes com comprometi-
mento grave, 28,57% apresentaram disfunção sistó-
lica e 14,28%, HP. 
CONCLUSÃO: Observou-se a prevalência de dis-
função sistólica ventricular de 18,60%, sendo 2% 
disfunção sistólica de VD. A HP foi observada em 

11,62% dos pacientes com COVID-19 internados 
no HCA. Não foi estabelecida correlação entre a 
gravidade da pneumonia causada por COVID-19, 
avaliada pela tomografia computadorizada de tórax, 
e o comprometimento miocárdico e hipertensão pul-
monar evidenciados no ecocardiograma transtoráci-
co.  

Palavras-chave: Ecocardiografia, Infecções por Co-
ronavírus, Tomografia Computadorizada .  
 
ABSTRACT 
INTRODUCTION: It is estimated that 50% of pa-
tients hospitalized with COVID-19 have cardiac ab-
normalities shown on echocardiogram exam. Sys-
tolic dysfunction of the left or right ventricle can be a 
direct consequence of some pathological condition 
such as myocarditis, adrenergic cardiomyopathy or 
acute myocardial infarction. Systolic dysfunction of 
the right ventricle can occur due to increased after-
load due to pulmonary thromboembolism or pneu-
monia caused by COVID-19. 
OBJECTIVE: To describe the echocardiographic 
findings in Coronavirus patients admitted at the 
Hospital Central da Aeronáutica (HCA) and to corre-
late such data with the degree of pulmonary impair-
ment assessed by chest computed tomography 
(CT). 
METHODS: Echocardiographic and tomographic 
data were collected from patients hospitalized with 
COVID-19 infection at HCA from April 20 to July 20, 
2020. 

RESULTS: The sample population of this study 
comprised 43 patients, 58.13% male and 41.87% 
female. The mean age was 68.34 ± 17.17 years. 
18.60% of the patients had left and / or right ven-
tricular dysfunction and 11.62% had some degree of 
pulmonary hypertension (PH). Regarding the de-
gree of pulmonary impairment at chest CT, 58.13% 
had mild impairment, 25.58% moderate and 16.27% 
severe   impairment.   Among    patients   with    mild          
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impairment, 24% had systolic dysfunction and 16% 
PH. No patient with moderate impairment had sys-
tolic dysfunction or PH. In patients with severe im-
pairment, 28.57% had systolic dysfunction and 
14.28% PH. 
CONCLUSION: The prevalence of ventricular sys-
tolic dysfunction was 18.60%, with 2% of RV sys-
tolic dysfunction. PH was observed in 11.62% of 
patients with COVID-19 admitted to the HCA. No 
correlation was established between the severity of 
pneumonia caused by COVID-19 assessed by chest 
computed tomography and myocardial involvement 
and pulmonary hypertension evidenced by transtho-
racic echocardiogram. 
Keywords: Echocardiography, Coronavirus Infec-
tions, Tomography.  
 
INTRODUÇÃO 

O mundo vive desde março de 2020 a pandemi-
a de uma doença denominada pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS), como COVID-19, causa-
da por um novo coronavírus, o SARS-CoV-2.  Esta 
doença teve origem na cidade chinesa de Wuhan, 
na província de Hubei, onde se noticiou, em dezem-
bro de 2019, uma série de casos de uma nova 
pneumonia viral.  Até o dia de hoje, o mundo soma 
53.766.728 milhões de casos confirmados de CO-
VID-19, incluindo 1.308.975 mortes. No Brasil, são 
5.810.652 casos confirmados e 164.737 mortes, até 
o presente momento em que esse artigo é escri-
to.1  As infecções por coronavírus habitualmente 
causam sintomas respiratórios ou gastrointestinais. 
No caso da COVID-19, os sintomas respiratórios 
são os mais frequentes, pois esta doença tem en-
volvimento predominantemente pulmonar. Aproxi-
madamente 80% dos pacientes são assintomáticos 
ou desenvolvem apenas sintomas leves, 15% de-
senvolvem forma mais grave da doença, com ne-
cessidade do uso de oxigênio suplementar, e 5% 
dos pacientes vão necessitar de ventilação mecâni-
ca e outros cuidados intensivos.2 Dentre esses paci-
entes que desenvolvem a forma mais grave da do-
ença, nota-se, frequentemente, acometimento do 
sistema cardiovascular. Os mecanismos da lesão 
miocárdica não estão ainda bem estabelecidos. A-
credita-se que envolvem aumento do estresse car-
díaco devido à insuficiência respiratória e hipoxemi-
a, à síndrome coronariana aguda, seja por consu-
mo, seja por mecanismo trombogênico, à lesão indi-
reta da resposta inflamatória sistêmica ou à infec-
ção miocárdica direta por SARS-CoV-2.3 Estima-se 
que aproximadamente 50% dos pacientes interna-
dos com infecção por coronavírus apresentem algu-
ma alteração ecocardiográfica, consequente às 
complicações cardiovasculares.4 A disfunção sistóli-
ca do ventrículo esquerdo pode ser uma conse-
quência direta de alguma dessas condições patoló-
gicas, assim como a disfunção sistólica do ventrícu-
lo direito que pode ocorrer por aumento da pós-
carga por tromboembolismo pulmonar ou pela pró-

pria pneumonia causada pelo coronavírus. Este es-
tudo visa descrever os achados ecocardiográficos 
observados nos pacientes com infecção por corona-
vírus internados no Hospital Central da Aeronáutica 
(HCA) e correlacionar tais dados com o grau de 
comprometimento pulmonar avaliado pela Tomo-
grafia Computadorizada de tórax (TC).  

 
MÉTODOS 

Amostra de conveniência de pacientes hospita-
lizados por COVID-19 no Hospital Central da Aero-
náutica. Estudo observacional, retrospectivo, de a-
nálise de dados coletados dos prontuários cujo ob-
jetivo foi descrever os dados ecocardiográficos da 
amostra de pacientes internados por coronavírus e 
correlacionar tais dados com o grau de comprometi-
mento pulmonar avaliado pela Tomografia Compu-
tadorizada de tórax (TC). Foram coletados dados 
dos exames ecocardiográficos e tomográficos regis-
trados nos prontuários dos pacientes internados 
com infecção por coronavírus no HCA, no período 
de 20 de abril a 20 julho de 2020.  

 Os exames de ecocardiografia foram realiza-
dos, e suas imagens analisadas por médicos milita-
res cardiologistas com subespecialidade em eco-
cardiografia do serviço de cardiologia do HCA, no 
aparelho Vivid S6 da General Electric, com o trans-
dutor setorial M4S-RS na faixa de frequência opera-
cional estendida de 1,5 a 3,6 MHz. Os pacientes 
realizaram ecocardiograma transtorácico bi-
dimensional à beira do leito durante a internação 
hospitalar, a critério da equipe médica assistente. 
Os dados ecocardiográficos avaliados foram: fun-
ção sistólica do ventrículo esquerdo (VE), função 
sistólica do ventrículo direito (VD) e avaliação da 
pressão da artéria pulmonar (PSAP). Esses são os 
dados julgados mais importantes na avaliação do 
paciente acometido pela infecção por COVID-19, e 
cujo resultado pode determinar mudança de condu-
ta terapêutica por parte da equipe médica assisten-
te. A avaliação ecocardiográfica seguiu os parâme-
tros ecocardiográficos recomendados pela Ameri-
can Society of Echocardiography.5-6 A função sis-
tólica de VE foi avaliada pelo método de Teichholtz. 
Considerou-se função sistólica de VE preservada 
indivíduos com fração de ejeção acima de 52 % pa-
ra homens e acima de 54% para mulheres. A fun-
ção sistólica do VD foi avaliada pelos seguintes pa-
râmetros: pelo TAPSE (excursão sistólica do plano 
anular tricúspide), sendo considerado normal >16 
mm e pela onda S´, cujo valor normal é > 10 cm/s. 
Esses parâmetros foram escolhidos por serem de 
fácil e rápida realização e terem boa reprodutibilida-
de. A avaliação da pressão sistólica da artéria pul-
monar é realizada através da medida da velocidade 
da regurgitação em valva tricúspide. Considerou-se 
hipertensão pulmonar valores acima de 35 mmHg. 
Nos casos em que não foi possível a quantificação 
dos valores de fração de ejeção, TAPSE, onda S´ e 
PSAP, devido à janela acústica inadequada para 
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realização dessas medidas, as imagens foram ana-
lisadas pela equipe de ecocardiografistas do HCA, 
e assim definidas presença ou não de disfunção 
sistólica ventricular esquerda ou direita, bem como 
presença ou não de sinais indiretos de hipertensão 
pulmonar. 

 Os exames tomográficos foram realizados no 
HCA, no tomógrafo GE Optima CT 660, de 64 ca-
nais, dupla hélice, com protocolo de alta resolução, 
incluindo reconstruções com espessura de 1,250 
mm, nas janelas para parênquima pulmonar e medi-
astino, utilizando como dados técnicos FOV de 
44,3cm, mAs de 80 a 205 e KV de 120. A quantifi-
cação da extensão do comprometimento pulmonar 
na tomografia computadorizada foi realizada pelas 
equipes de radiologia do HCA e do Hospital da For-
ça Aérea do Galeão (HFAG), composta de médicos 
militares especialistas em radiologia. Os exames 
tomográficos foram realizados na admissão do paci-
ente no setor de Emergência do hospital. Os acha-
dos tomográficos, juntamente com dados clínicos e 
laboratoriais do paciente, eram determinantes para 
a decisão médica de internação hospitalar. O aco-
metimento pulmonar tomográfico na infecção por 
COVID-19 é caracteristicamente descrito como opa-
cidades pulmonares em vidro fosco, e ocasional-
mente, consolidação com distribuição predominan-
temente periférico, por vezes associadas a reticula-
do fino, espessamento vascular e sinal do halo in-
vertido.7 A quantificação da extensão do compro-
metimento pulmonar é avaliada e determinada, vi-
sualmente, pelo médico radiologista. O comprometi-
mento parenquimatoso em extensão leve ocorre 
quando menos de 25% de parênquima pulmonar 
está acometido. Comprometimento pulmonar mode-
rado, entre 25–50% de parênquima acometido e 
grave, mais de 50% de parênquima acometido. To-
dos os pacientes selecionados tiveram o diagnósti-
co da infeção por coronavírus através da sorologia 
(método imunocromatografia) e/ou através 
de swab de nasofaringe pelo método de reação em 
cadeia da polimerase em tempo real (RT-PCR). 
 
ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Todos os dados foram analisados através dos 
programas estatísticos SPSS (Statistical Package 
for Social Sciences) for Windows, versão 23 e Mini-
tab, versão 17. Em todos os testes utilizados, fixou-
se em 0,05 ou 5% (p<0,05) como nível de rejeição 
da hipótese de nulidade e intervalo de confiança de 
95%. As medidas de tendência central foram ex-
pressas como média ± desvio padrão. Foram utiliza-
dos os seguintes testes estatísticos: teste do Chi-

quadrado de Pearson (χ 2) e teste exato de Fisher.  
 
RESULTADOS 

A população amostral do nosso estudo foi de 43 
pacientes, composta de 58,13% do sexo masculino 
e 41,87% do feminino. Apresentou idade média de 
68,34±17,17 anos (variação: 36-101 anos).  

 
Dados ecocardiográficos da amostra populacional 

Em nossa amostra populacional, oito pacientes 
apresentaram disfunção sistólica ventricular, sendo 
sete com disfunção de VE e um com disfunção de 
VD.  

Tabela 1. Dados ecocardiográficos na população estuda-
da. Legenda: ventrículo esquerdo (VE); ventrículo direito (VD); 

Pressão Sistólica da Artéria Pulmonar (PSAP); Hipertensão 
pulmonar (HP). Nota: Variáveis categóricas: n (%). 

 
Dados tomográficos da amostra populacional 

Em relação ao grau de comprometimento pul-
monar na tomografia computadorizada de tórax, 
58,13% dos pacientes apresentaram comprometi-
mento leve, 25,58% comprometimento moderado e 
16,27% comprometimento grave (figura 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Comprometimento Pulmonar na TC. 
 
Correlação dos dados ecocardiográficos com grau 
de comprometimento na tomografia computadoriza-
da 

Dentre os pacientes que apresentaram compro-
metimento leve, 24% tinham disfunção sistólica ao 
ecocardiograma transtorácico, nenhum paciente 
com comprometimento moderado apresentou dis-
função sistólica e naqueles com comprometimento 
grave, 28,57% apresentaram disfunção sistólica 
(figura 2).    

Dados ecocardiográficos n = 43 100%) 

Função sistólica ventricular 

normal 
35 (81,39%) 

Disfunção sistólica ventricular 8 (18,60%) 

        Disfunção sistólica de VE 7 (16,27%) 
        Disfunção sistólica de VD 1 (2,32%) 

PSAP normal 38 (88,37%) 

Hipertensão pulmonar (HP) 5 (11,62%) 
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Não houve significância estatística ao se correlacio-
nar grau de comprometimento na tomografia e pre-
sença de hipertensão pulmonar, conforme demons-
tra a tabela 2. Porém, observou-se que nenhum dos 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
pacientes que tinham até 69 anos foram acometi-
dos de hipertensão pulmonar.  
Já a parte da amostra populacional acima de 69 
anos foi responsável por 100% dos casos de hiper-
tensão pulmonar (figura 3).  
 

Figura 2. Comprometimento na TC e Função sistólica ventricular  

  

    Hipertensão Pulmonar p-
valor*     Sim Não 

Sexo Feminino 3 16,7% 15 83,3% 
0,343 

  Masculino 2 8,0% 23 92,0% 

Idade Até 69 anos 0 0,0% 19 100,0% 

0,044** 
  69 anos ou mais 5 20,8% 19 79,2% 

TC LEVE Sim 4 16,0% 21 84,0% 
0,292 

  Não 1 5,6% 17 94,4% 

TC MOD Sim 0 0,0% 11 100,0% 

0,209 
  Não 5 15,6% 27 84,4% 

TC GRAVE Sim 1 14,3% 6 85,7% 
0,811 

  Não 4 11,1% 32 88,9% 

Total   5 11,6% 38 88,4%   

Legenda: Tomografia Computadorizada (TC). Nota: Variáveis categóricas: n (%).  
*Qui-quadrado de Pearson. **Teste exato de Fisher. 

 
Tabela 2. Características da amostra populacional e hipertensão pulmonar 
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DISCUSSÃO 
 A fisiopatologia da doença COVID-19 ainda é 
pouco conhecida, porém é caracterizada por um 
envolvimento predominantemente pulmonar. Com-
plicações cardiovasculares têm sido descritas, prin-
cipalmente nos pacientes com a forma mais severa 
da doença.8 Estudos apontam que cerca de 20-25% 
dos pacientes hospitalizados apresentam injúria mi-
ocárdica.9 Os mecanismos da lesão miocárdica 
também não estão ainda bem estabelecidos. Acre-
dita-se que envolvem aumento do estresse cardía-
co devido à insuficiência respiratória e hipoxemia, 
levando a lesão miocárdica secundária ao desequi-
líbrio entre oferta e demanda de oxigênio. Pode es-
tar relacionado à lesão microvascular, por formação 
de microtrombos na vasculatura do miocárdio, car-
diomiopatia por estresse, lesão indireta da resposta 
inflamatória sistêmica ou lesão miocárdica direta 
por SARS-CoV-2.3 O acometimento miocárdio e sua 
extensão podem ser avaliados pelo ecocardiograma 
à beira do leito.  A consequência direta de alguma 
dessas condições patológicas pode se manifestar 
por disfunção sistólica do ventrículo esquerdo ou do 
ventrículo direito. Este último tem sido descrito em 
situações em que ocorre aumento da pós-carga, 
como no tromboembolismo pulmonar ou pela pró-
pria pneumonia grave causada pelo coronavírus.  
 A associação entre Síndrome Respiratória 
Aguda Grave (SRAG) e Hipertensão Pulmonar tem 
sido estabelecida na população de pacientes critica-
mente doentes.10 As alterações na hemodinâmica 
vascular pulmonar são multifatoriais e envolvem 
hipoxia, remodelamento vascular, compressão vas-
cular por edema ou fibrose, aumento da pressão 
alveolar, vasoconstrição, trombose local ou trombo-
embolismo pulmonar, redução da complacência pul-
monar e uso da PEEP. A lesão do parênquima pul-
monar e a hemodinâmica pulmonar alterada podem 
determinar hipertensão pulmonar e, consequente-
mente, disfunção ventricular direita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Alterações tomográficas e COVID-19 
 As características da Tomografia Computado-
rizada de tórax no COVID-19 são importantes tanto 
para o diagnóstico como para o prognóstico. O aco-
metimento pulmonar tomográfico na infecção por 
COVID-19 é caracteristicamente descrito como opa-
cidades pulmonares em vidro fosco, e ocasional-
mente, como consolidação com distribuição predo-
minantemente periférica, por vezes associada a re-
ticulado fino, espessamento vascular e sinal do halo 
invertido. Em fases mais tardias – após 12 a 17 dias 
do início dos sintomas – podem surgir algumas alte-
rações sugestivas de fibrose pulmonar, como ban-
das parenquimatosas, opacidades lineares e reticu-
lares, além de distorção arquitetural. Ainda não se 
sabe o valor prognóstico de tais achados, porém 
acredita-se que confiram pior prognóstico.11 O pa-
rênquima pulmonar lesado e a hemodinâmica pul-
monar alterada podem determinar a hipertensão 
pulmonar. Quanto maior o grau de acometimento 
pulmonar, maior o tempo de internação hospitalar e 
maior a severidade da doença e mortalidade.12-13 

 Em relação ao grau de comprometimento 
pulmonar na Tomografia Computadorizada de tó-
rax, em nosso estudo, 58,13% dos pacientes apre-
sentaram comprometimento leve, 25,58% compro-
metimento moderado e 16,27% comprometimento 
grave. 
 
Alterações ecocardiográficas e COVID-19  
 O nosso estudo demonstrou que a maior par-
te dos pacientes tinha função sistólica ventricular 
preservada. Tinham disfunção ventricular sistólica 
18%, sendo 16%, disfunção ventricular esquerda e 
2%, disfunção ventricular direita. Os estudos encon-
trados na literatura médica mostraram esta mesma 
prevalência de acometimento do ventrículo esquer-
do.  
 Já em relação ao ventrículo direito, houve di-
ferença significativa dos achados em comparação 
aos estudos disponíveis na literatura. Dweck et al, 

Figura 3: Comprometimento pulmonar, hipertensão e idade  

p-valor: 0,044 
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conduziram um grande estudo realizado em 69 paí-
ses, com 1216 pacientes, o qual estimou que meta-
de dos pacientes com infecção por coronavírus a-
presentavam alguma anormalidade ao ecocardio-
grama. Sendo 8% com disfunção ventricular es-
querda, decorrentes de infarto agudo do miocárdio, 
miocardite ou cardiomiopatia adrenérgica e 25% 
com disfunção ventricular direita.4  
 O estudo de Szekely et al, demonstrou uma 
prevalência de disfunção ventricular esquerda de 
10%. Observou que a anormalidade mais comum 
foi a dilatação e disfunção ventricular direita, pre-
sente em aproximadamente 39% dos pacientes.9 
Jain et al, observaram em sua coorte de 749 paci-
entes internados com COVID-19, que 34% apresen-
tavam disfunção ventricular esquerda e 39% disfun-
ção sistólica ventricular direita.14 
 Dados da literatura sugerem que a prevalên-
cia de hipertensão pulmonar em pacientes com CO-
VID-19 é de aproximadamente 13%.15-16 Resultado 
semelhante ao observado em  nosso estudo que foi 
de 11,6%. Um dado interessante em nossa amostra 
populacional foi que a totalidade dos pacientes com 
hipertensão pulmonar tinha idade acima de 69 a-
nos. Apesar de ainda não ser bem estabelecido o 
valor prognóstico da presença de hipertensão pul-
monar nos pacientes com COVID-19, a presença 
de hipertensão pulmonar nos pacientes idosos, aci-
ma de 69 anos, pode ser um dado importante para 
avaliação de pior prognóstico nos pacientes desta 
faixa etária.  
 
Correlação grau comprometimento pulmonar e alte-
rações ecocardigraficas 
 O nosso estudo demonstrou não haver corre-
lação entre um pior grau de comprometimento pul-
monar evidenciado na TC e alterações cardiovascu-
lares vistas pelo ecocardiograma, como disfunção 
sistólica ventricular e hipertensão pulmonar. Em re-
lação à disfunção sistólica de VE, Mahmoud-
Elsayed et al, semelhantemente ao nosso estudo, 
não mostraram correlação entre disfunção ventricu-
lar esquerda e grau de comprometimento pulmo-
nar.17 Em nossa amostra populacional, dentre os 
pacientes com comprometimento pulmonar leve evi-
denciados na TC, 24% dos pacientes apresenta-
ram, concomitantemente, disfunção sistólica ventri-
cular e 16% apresentaram hipertensão pulmonar. 
 Este número se reproduz também nos pacien-
tes com comprometimento pulmonar grave, porém 
em pacientes com comprometimento moderado, 
não foi evidenciado acometimento cardíaco conco-
mitante.  
 Portanto, não se observou uma correlação 
entre grau de comprometimento pulmonar da pneu-
monia causada por COVID-19 visualizada na TC de 
tórax e sinais de comprometimento miocárdico evi-
denciados no ecocardiograma transtorácico.  
 
 

CONCLUSÃO 
 Neste estudo, observou-se que a prevalência 
de disfunção sistólica ventricular foi de 18,60% nos 
pacientes internados com COVID-19 no HCA, sen-
do 2%, disfunção sistólica do ventrículo direito, pre-
valência menor que a encontrada na literatura médi-
ca. A presença de hipertensão pulmonar foi obser-
vada em 11,62% dos pacientes. Não foi estabeleci-
da correlação entre gravidade da pneumonia causa-
da por COVID-19, avaliada pela Tomografia Com-
putadorizada de tórax, e comprometimento miocár-
dico e hipertensão pulmonar evidenciados no eco-
cardiograma transtorácico. 
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